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ЯКОСТI ЗНАНЬ УЧНIВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В статтi висвiтлено сучасний стан проблеми застосування комп’ютерного тестування в
процесi вивчення та контролю якостi знань учнiв на уроках математики. Розглянуто переваги та недолiки тестування та обґрунтовано доцiльнiсть їх використання.
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Вступ
На сучасному етапi розвитку освiти зростає необхiднiсть застосування
ефективної системи контролю i оцiнки результативностi навчання. Результативнiсть в навчальному процесi багато в чому залежить вiд якiсно пiдiбраної
методики контролю знань. З метою вирiшення проблеми глибокого i мiцного засвоєння програми кожною дитиною учителевi необхiдно вiдходити вiд
традицiйної структури заняття та будувати їх творчо.
Нинi велика увага придiляється розробцi комп’ютерних тестiв i їх використанню в учбовому процесi. Тести мають найбiльшу об’єктивнiсть, швидкiсть
виконання, зручнiсть перевiрки, варiативнiсть змiсту, простоту i швидкiсть
в отриманнi результату. Проте важливо не лише планомiрно i систематично
здiйснювати тестовий контроль, але i правильно його органiзовувати.
Проблема тестового контролю в навчальному процесi досить широко вивчалась науковцями, серед них: I. Є. Булах, М. Р. Мруга (розглядали основнi
принципи та правила побудови тестових завдань) [4], В. С. Аванесов, [1]
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О. I. Ляшенко, А. Н. Майоров [5] (займалися створенням тестiв для системи
освiти), Рiзними аспектами застосування iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в процесi контролю знань займались: О. I. Бугайов, М. В Головко,
Ю. О. Жук та iн.
Аналiзуючи закордонний та вiтчизняний досвiд, можна зробити висновок,
що проблема тестового контролю знань залишається актуальною i потребує
подальшого пошуку шляхiв її розв’язання.

Основна частина
Важливою складовою навчального процесу є контроль знань, умiнь i навичок, вiд його правильної органiзацiї багато в чому залежить результат
навчання. В процесi контролю виявляються досягнення i недолiки в оволодiннi знаннями i вмiннями учнiв, що дає можливiсть управляти навчальним
процесом, удосконалювати форми i методи навчання. Однiєю з форм контролю, що дозволяє оперативно i ефективно перевiрити результати навчання в
математицi є тести. Слiд зауважити, що для досягнення мети контролю знань
все частiше використовують саме комп’ютернi системи для тестувань [6, с.8].
В порiвняннi з традицiйними методами, комп’ютерне тестування має ряд
переваг:
1) завдяки миттєвому результату, зменшує час на перевiрку та дає можливiсть бiльш рацiонально використовувати час на уроцi;
2) пiдвищує оперативнiсть та швидкiсть тестування;
3) надає можливiсть застосування мультимедiйних технологiй;
4) сприяє самостiйностi, в учнiв з’являється засiб до самоконтролю та
знаходження прогалин в своїх знаннях;
5) може бути застосоване пiд час дистанцiйного навчання.
Ще однiєю перевагою комп’ютерного тестування на уроках математики є
об’єктивнiсть в оцiнюваннi. На жаль, ще не всi вчителi навчилися об’єктивно
оцiнювати знання учнiв, адже пiд час традицiйної контрольної роботи вони
спираються на попереднi досягнення, або на особистi симпатiї або антипатiї
по вiдношенню до окремих учнiв. А тестова перевiрка передбачає вимiр якостi
засвоєних знань та дає кiлькiсну iнформацiю про навчальнi досягнення.
Тестовий контроль можна застосовувати на рiзних етапах навчання, наприклад пiд час повторення, актуалiзацiї знань, перевiрки домашнього завдання, при вивченнi нового матерiалу, пiд час проведення пiдсумкових контрольних робiт. Розробляючи тест, вчитель повинен пiдходити вiдповiдально
до цього процесу, слiд зважати на велику кiлькiсть аспектiв, якi пiдвищують
об’єктивнiсть оцiнок, якi в результатi тестування отримують учнi [3, с. 105].
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Для того, щоб тестовий контроль був найбiльш успiшним, потрiбно дотримуватись наступних правил при складаннi тесту:
• завдання в тестi повиннi вiдповiдати вимогам програми;
• кожне завдання повинно виражати логiчно закiнчену думку;
• завдання в одному питаннi не може бути ключем до розв’язання в
наступному;
• дотримуватись пропорцiй, так як питання несе основну iнформацiю,
то воно повинно бути об’ємним, а вiдповiдi короткими. В протилежному випадку учнi будуть витрачати час на прочитання та аналiз вiдповiдей;
• серед запропонованих варiантiв вiдповiдей, правильна одна або декiлька, при цьому дистрактори мають передбачати можливi типовi помилки;
• питання повиннi бути розташованими в порядку зростання (вiд легкого до складного).
Отже, якщо дотримуватись основних правил складання тестових завдань,
то це може слугувати ефективним методом контролю знань учнiв на уроках
математики.
Але попри значнi переваги, тестовий контроль має свої недолiки. Основним недолiком є ймовiрнiсть вгадування вiдповiдi. Також тести дають можливiсть перевiрити лише обмежену область знань учнiв, вчитель не бачить
самого процесу розв’язання, не може прослiдкувати за ходом думок i виявити, на якому саме етапi розв’язання виникли труднощi. Тому тестовий
контроль не можна вважати єдиним методом контролю знань учнiв, поряд з
ним обов’язково потрiбно використовувати й традицiйнi методи.
Для проведення комп’ютерного тестування на уроках математики можна
застосовувати такi програми: MyTestX, Test-W2, Hot Potatoes, EasyQuizzy,
GOOGLE-форми та багато iнших.
Зупинимось бiльш детально на таких контрольно-дiагностичних системах, як Test-W2 та MyTestX.
Система Test-W2 дуже проста у використаннi. Проведення обов’язкового
iнструктажу учнiв перед виконанням тестових завдань займає мiнiмум часу.
Також автори програми додали багато готового до використання тестового
матерiалу з математики. Програма має редактор, завдяки якому можна редагувати вже створенi тести, а також створювати їх самому. Можна обрати
шкалу оцiнювання та задати час для проходження тестування. Комп’ютерне
тестування в системi Test-W2 пiдтримує такi типи запитань:
• запитання, якi мiстять лише два варiанти вiдповiдей («Так – Нi» або
«Вiрно – Невiрно»);
• запитання, якi передбачають вибiр 1, 2 або 3 правильних варiантiв
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вiдповiдей з 4 або 5 запропонованих;
• запитання на встановлення вiдповiдностi;
• заповнити пропущенi слова в реченнях;
• визначити правильну послiдовнiсть.
Перевагою цiєї системи є можливiсть задання довiльної комбiнацiї iз довiльної кiлькостi запитань. Тобто, послiдовнiсть виведення запитань та варiантiв вiдповiдей на кожному комп’ютерi буде вiдрiзнятись. А це, в свою
чергу, виключає можливiсть списування у сусiда по партi. Серед недолiкiв,
неможливiсть здiйснювати контроль за виконанням тестових завдань через
комп’ютер вчителя та задавати складнiсть запитань.
MyTestX — це система програм (програма тестування учнiв, редактор тестiв i журнал результатiв) для створення i проведення комп’ютерного тестування, збору i аналiзу результатiв. Програма легка i зручна у використаннi.
Усi вчителi, якi володiють комп’ютером, легко її освоюються. На вiдмiну вiд
Test-W2, можна органiзувати централiзований збiр та обробку результатiв тестування. Результат виконаних завдань виводиться учню та вiдправляється
вчителю.
Програма MyTestX працює з десятьма типами завдань: одиночний вибiр,
множинний вибiр, встановлення порядку, встановлення вiдповiдностi, вказiвка iстинностi або хибностi тверджень, ручне введення числа, ручне введення
текст, вибiр мiсця на зображеннi, перестановка букв, заповнення пропускiв.
У тестi можна використати будь-яку кiлькiсть будь-яких типiв, можна
тiльки один, можна i все вiдразу. У завданнях з вибором вiдповiдi можна
використати до 10 варiантiв вiдповiдi. Також програма пiдтримує три режими: навчальний, штрафний i вiльний. В навчальному режимi учень отримує
повiдомлення про свої помилки та пояснення до них. В штрафному режимi
учень втрачає бали за неправильнi вiдповiдi, проте є можливiсть пропустити
завдання, за що бали знiматись не будуть. У вiльному режимi учень може
вiдповiдати на запитання у будь-якiй послiдовностi.
Отже, якщо правильно розробити матерiал для тестування, то його можна використовувати не лише для контролю знань, а й для навчання. I хоча
на створення якiсних тестiв потрiбно витратити багато часу, але можливiсть
їх використання впродовж наступних рокiв та значна економiя часу пiд час
їх перевiрки окуплять цi затрати.

Висновки
На сьогоднiшнiй день метод тестового контролю є одним з найбiльш поширених i ефективних способiв, якi потребували б найменшу кiлькiсть часу
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на обробку результатiв. Головна вiдмiннiсть тестування вiд iнших методiв
полягає в тому, що його можна представити в будь-якому виглядi, зручному
для вчителя.
Правильно органiзоване тестування допомагає вчителю виявити прогалини в знаннях школярiв, а, отже, зрозумiти походження помилок, що допускаються ними в практичнiй роботi i вчасно їх усунути. Тести забезпечують можливiсть об’єктивної оцiнки знань i вмiнь учнiв в балах за єдиними
критерiями, що допоможе вчителю визначити рiвень володiння навчальним
матерiалом вiдповiдно до програмних вимог.
Проте тести не в змозi виявити всi особливостi учнiв, тому тести не повиннi замiнювати «класичний» контроль. Лише розумна комбiнацiя тестової
форми з традицiйними формами контролю дає об’єктивний результат.
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Computer testing as method of quality control of knowledge of
pupils at mathematics lessons
In article the current state problems of application of computer testing in
the course of studying and quality control of knowledge of pupils at mathematics
lessons are covered. It is considered advantages and shortcomings of testing and
reasonably expediency of their use.
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